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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διακρίσεις

Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, που έβγαλε ποτέ η Κορινθία. 
Αναλυτικά, οι ομάδες που έπαιξε και τα επιτεύγματά του:

•	 Κόρινθος: 200 συμμετοχές, 120 γκολ
•	 Ακράτητος: 80 συμμετοχές, 30 γκολ
•	 Εθνικός	Αστέρας: 50 συμμετοχές, 20 γκολ 
•	 Ηλυσιακός:	12 συμμετοχές, 4 γκολ 
•	 Ολυμπιακός	Λουτρακίου: 40 συμμετοχές, 35 γκολ
•	 Παναργειακός: 40 συμμετοχές, 30 γκολ 
•	 Α.Ο.	Λουτράκι:	12 συμμετοχές, 3 γκολ 

Έχει παραστάσεις από όλες τις κατηγορίες ποδοσφαίρου. Οι διακρίσεις του, 
αμέτρητες:
•	 Άνοδο στην Β Εθνική με Ακράτητο
•	 Άνοδο στην Γ Εθνική με Ακράτητο
•	 Άνοδο στην Γ Εθνική με Ηλυσιακό 
•	 Άνοδο στην Δ Εθνική με Κόρινθο 
•	 Άνοδο στο Α Τοπικό με Α.Ο. Λουτράκι 
•	  Άνοδο στη Δ Εθνική με Α.Ο. Λουτράκι
•	 Άνοδο στο Β Τοπικό με την Κόρινθο 06 



ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Χωρίς αμφιβολία, όσο καλός ήταν ως ποδοσφαιριστής, άλλο τόσο καλός 
είναι και σαν προπονητής. Βρίσκεται στους πάγκους τα τελευταία 8 χρόνια, 
έχοντας αποκτήσει δίπλωμα UEFA C και UEFA B.

 Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα, στον Ισθμιακό όταν η ομάδα 
βρισκόταν στην 8η θέση. Με ένα σερί, 12 νικών σε ισάριθμα παιχνίδια, η 
ομάδα έφτασε να διεκδικεί την άνοδο. Την επόμενη σεζόν συνέβη αυτό διότι, η 
ομάδα του Παντελή Κολιάκου, έκανε μόλις δύο ήττες στο πρωτάθλημα, και στο 
Α Τοπικό η ομάδα του ήταν πρώτη και αήττητη για 13 αγωνιστικές. 

Επίσης έχει κοουτσάρει, τους Αγίους Θεόδωρους στο Β Τοπικό και πήρε 
το πρωτάθλημα με μόλις μια ήττα. Στο Α Τοπικό, η ομάδα του ήταν 2η πριν την 
διακοπή του πρωταθλήματος. 

Και τέλος, έχει  αναλάβει το Ζευγολατιό. Βρισκόταν στην τελευταία θέση, 
αλλά με τον Κολιάκο στο τιμόνι η ομάδα κατάφερε να σωθεί κρατώντας το 
μηδέν για εφτά (7) αγώνες, και πολύ καλή συγκομιδή στους τελευταίους δέκα 
(10) αγώνες. 

Κάτοχος των διπλωμάτων:
•	 UEFA B’
•	 UEFA C’


